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 ADORAZZJONI LIL ĠESU` EWKARISTIJA 

Lil Ġesù Ostja 

O Ġesù, li fiċ-ċkejkna Ostja bajda 

Issejħilna sabiex niġu ħdejk, 

 Nadurawk, o Sultan maħbub tagħna, 

Mixħutin għarkopptejna f‟riġlejk. 

 

 

Ħeġġeġ qlubna  

Bil-fjammi ta‟ mħabbtek  

Li minn qalbek għal qlubna ħerġin, 

Sabiex miegħek għal dejjem inkunu 

O Ġesù, b‟għaqda sħiħa mwaħħdin. 

 

 

 

 

 

Coram Domino 

Quddiem il-Mulej 

 

Lil Alla ħaj u veru – Ejjew naduraw 

Lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. 

 

Glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. 

 

Missierna... 

 

Qaddis Alla, Qaddis Qawwi, Qaddis Immortali, 

ikollok ħniena minna. 

 

Lil Alla waħdu unur u glorja għal dejjem ta‟ dejjem Ammen. 

L-Iben etern tal-Missier sar bniedem minn Marija Verġni bil-

qawwa tal-Ispirtu s-Santu u semmewh Ġesu‟. 
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Iċ-Ċena tas-Sinjur 

 

Is-Sinjur tagħna Ġesu‟ Kristu, awl il-lejl qabel ma miet, miġburin 

miegħu it-Tnax, ħa l-ħobż fl-idejn imqaddsa u venerabbli tiegħu, u, 

wara li refa‟ għajnejh lejn is-sema, lejn Alla l-Missier tiegħu 

omnipotenti, jirringrazzjah, bierek, qasam u ta lill-iskulari tiegħu 

jgħid: “Ħudu u kulu għax dan huwa ġismi; agħmlu dan b‟tifkira 

tiegħi.” Bl-istess mod imbagħad ħa fl-idejn imqaddsa u venerabbli 

tiegħu l-kalċi bl-inbid imħallat bl-ilma, bħal qabel jirringrazzja „l 

Alla, bierek u ta lill-iskulari tiegħu jgħid: “Ħudu u ixorbu minnu 

lkoll għax dan huwa l-kalċi ta‟ demmi, li jixxerred għall-maħfra 

tad-dnubiet, agħmlu dan b‟tifkira tiegħi.” 

 

Pawża qasira: Wieħed iħares lejn Ġesu‟ Ewkaristija 

 

Ikun Imbierek Ġesu‟ Kristu 

U tkun imbierka l-Verġni Marija (x10) 

 

Is-Sinjur Ġesu‟ Kristu qiegħed fil-glorja tal-Missier Alla. 

U s-Sinjura Marija, imnissla bla ħtija, saħqet ir-ras tal-misħut 

xitan. 

 

Inbierku lilek, Missier qaddis. 

Inbierku lilek, Iben qaddis ta‟ Alla magħmul bniedem. 

Inbierku lilek, Spirtu s-Santu. 

 

Sliema... 

 

Irċievi, o Alla Missier, il-pjagi divini ta‟ Ibnek u Ħuna l-għażiż 

Ġesu‟ Kristu, li aħna noffrulek, issa: 

 sabiex nagħrfuk b‟Alla veru u ħaj, u b‟Padrun ta‟ kulħadd u 

ta‟ kollox; 

 sabiex nirringrazzjawk għall-kbira karita‟ u providenza 

tiegħek lejna l-bnedmin; 

 sabiex inħallsu l-Ġustizzja tiegħek minna offiża bi 

dnubietna; u 
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 sabiex tagħtina l-grazzja tiegħek biex inservuk bil-fedelta‟ u 

niġu ngawduk wara mewtna.    

 

Ammen. 

 

 

Il-Kantiku tal-Insara  

(mill-Kitba tas-San Ġorġ Preca) 

 

Ikun imbierek Ġesu‟ Kristu. 

Imbierka n-natura divina tiegħu. 

Imbierka n-natura umana tiegħu. 

Imbierek l-isem adorabbli tiegħu. 

Imbierka l-inkarnazzjoni tiegħu. 

 

Imbierek it-twelid tiegħu. 

Imbierka ċ-ċirkunċiżjoni tiegħu. 

Imbierka l-preżentazzjoni tiegħu. 

Imbierka l-magħmudija tiegħu. 

Imbierka t-trasfigurazzjoni tiegħu. 

 

Imbierka l-flaġellazzjoni innocenti tiegħu. 

Imbierka l-kruċifissjoni tiegħu. 

Imbierka l-mewt prezzjuża tiegħu 

Imbierka l-glorjuża reżurezzjoni tiegħu. 

Imbierka l-axxensjoni tiegħu fis-sema. 

 

 

Ħin ta‟ Talb fis-skiet 

 

 

Kant: Erfa‟ għajnejk 

 

Erfa‟ għajnejk ġej Ġesu l-Mulej 

Miel quddiemu lilu qimu, lill-Feddej 

Lil Sultan hekk kbir, għanni kull tifħir 

Agħti glorja safja w għolja  

Lir-Re tar-rejiet. 
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Imbierka l-eżaltazzjoni tiegħu fil-glorja ta‟ Alla l-Missier tiegħu. 

Imbierka l-vittorja tiegħu fuq Satana. 

Imbierka s-setgħa tiegħu fis-sema u fl-art. 

Imbierka s-sapjenza tiegħu. 

Imbierka l-fortezza tiegħu. 

 

Imbierka l-qdusija tiegħu. 

Imbierka l-imħabba tiegħu lejna bnedmin, aħwa tiegħu. 

Imbierka l-paċenzja tiegħu. 

Imbierka l-ubbidjenza tiegħu. 

Imbierka l-orazzjoni tiegħu. 

 

Imbierka l-ħeġġa tiegħu għall-isem ta‟ Alla. 

Imbierek is-sagrifiċċju tiegħu innifsu. 

Imbierek ir-renju tiegħu. 

Imbierka l-memorja tal-passjoni tiegħu. 

Imbierka l-qalb umli u mansweta tiegħu. 

 

 

Ħin ta‟ talb fis-skiet 

 

 

Kant: Tħallix xi jtaqqlek 

 

Tħallix xi jtaqqlek 

Tħallix xi jbeżżgħek 

Min għandu „l Alla 

Ma jonqsu xejn. 

Tħallix xi jtaqqlek 

Tħallix xi jbeżżg]ek  

Alla waħdu kollox 

 

 

 

Imberkin ir-riglejn tiegħu. 

Imberkin l-idejn tiegħu. 

Imbierka r-ras tiegħu inkurunata bix-xewk. 

Imbierek l-ilsien tiegħu. 

Imberkin l-għajnejn tal-wiċċ venerabbli tiegħu. 
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Imberkin is-seba‟ kelmiet li qal fuq is-salib. 

Imberkin il-widnejn tiegħu. 

Imberkin il-pjagi ta‟ idejh u ta‟ riġlejh 

Imbierka l-missjoni divina tiegħu. 

Imbierek il-ġuf li ġiebu u s-sider li reddgħu. 

 

Imbierka d-deżolazzjoni li ġarrab minn Alla tiegħu. 

Imbierka l-għuda tas-salib, artal tiegħu. 

Imbierek l-għaraq tad-demm tiegħu. 

Imbierek il-ħobż tal-ħajja li tana. 

Imberkin l-imsiemer u l-lanza li taqqbuħ. 

 

Lil Ġesu‟ Kristu Nażżarenu, veru Iben ta‟ Alla l-ħaj u ta‟ l-Omm 

Verġni Marija, tifħir u glorja u benedizzjoni, u ringrazzjamenti u 

adorazzjoni flimkien mal-Missier u ma‟ l-Ispirtu s-Santu issa u 

dejjem, u għall-eternita‟. Amen. 

 

Christus Vincit 

Christus Vincit 

Christus Regnat 

Christus Christus Imperat 

 

Orazzjoni tal-qalb 

 

Sinjur Alla, inti hawn u jiena fik. 

għandi l-unur li jiena kreatura tiegħek u ma stajtx jiena nkun ta‟ 

ħaddieħor: u inti għandek l-unur li ħlaqtni: unur għall-omnipotenza 

tiegħek, unur għas-sapjenza tiegħek, unur għat-tjubija tiegħek. 

Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. U bil-gost ta‟ qalbi ninżel 

b‟wiċċi mal-art u nadurak, għax inti waħdek denn ta‟ adorazzjoni. 

 

Mument ta‟ skiet: (hawnhekk wieħed jista‟ jitkellem m‟Alla 

f‟qalbu) 

 

 

=============== 

 
 

 
 


